أمثلة عىل رسائل التنبيه واإلنذار
الت تصدر التنبيهات استخدامها كدليل لكتابة رسالة معينة تخص حالة طوارئ محلية .هذه
يل أمثلة عل رسائل يمكن للوكاالت ي
فيما ي
الت توجب إرسالها.
غي شاملة.
األمثلة ر
ينبغ أن تتم صياغة الرسائل النهائية بشكل مخصص الحتياجات الواقعة الفريدة ي
ي
أمثلة عىل رسائل اإلخالء

الرسائل الطويلة

ً
جيي لمنطقة [ .]locationاتخذ اإلجراءات االحيازية التالية وغادر فورا؛  -1اجمع كافة أفراد
• نحن [ ]Agencyنعلن عن أمر إخالء ر
ئ
العائلة -2 .اجمع كافة الحيوانات األليفة -3 .اجمع األغراض الضورية فقط -4 .تأكد من إحضار األدوية الضورية معك -5 .أطف كل
األجهزة واألنوار يف ميلك -6 .اقفل باب ميلك .طريق اإلخالء هو ]Evacuation Route[ :تم فتح مركز إخالء يف [ Name and
يرج متابعة محطة اإلذاعة المحلية ومحطات التلفزيون ،وزيارة
 .]Location of Evacuation Centerللمزيد من المعلومات ر
[]urlأو االتصال بالرقم [.]####-###-###
ً
ام لمنطقة [ .]locationأصدرت الخدمة الوطنية لألحوال الجوية إنذارا بالفيضانات لمنطقة
• أصدرت [ ]Agencyأمر إخالء إلز ي
ً
[.]location
ينبغ عل كافة سكان المنطقة المتضرة باإلخالء فورا .تم فتح مركز/ملجأ إخالء يف [ .]locationللمزيد من المعلومات
ي
يرج متابعة [ ]radio stationللحصول عل أحدث التفاصي ــل.
.
يرج زيارة [ ]insert resourceر
ر

القصية
الرسالة
ر

• أمر اإلخالء بسبب تهديد الحرائق لمنطقة [ -]locationغادر اآلن  -التفاصيل عل موقع []Agency
أمثلة عىل رسائل االحتماء يف المكان

الرسائل الطويلة

ً
خطية .اتخذ إجراءات الحماية الذاتية
• نحن [ ]Agencyنبلغ عن ضورة االحتماء يف المكان لمنطقة [ ]locationنظرا لترسب مواد
ر
ً
ً
فورا َ
وابق داخل ميلك أو مبناك -2 .اجلب الحيوانات األليفة إىل الداخل فقط إذا كنت تستطيع فعل ذلك
فورا -1 :احتم بالداخل
أطف ّ
ئ
مكيفات الهواء ومراوح أنظمة التدفئة -5 .أغلق فتحة تهوية موقد التدفئة -6 .اجمع
برسعة -3 .أغلق كافة النوافذ واألبواب-4 .
المذياع ومصباح النور والطعام والماء واألدوية -7 .اتصل بالرقم  911إذا كان لديك حالة طوارئ حقيقية .سيتم إخطارك عندما تمر
ً
يرج متابعة محطة اإلذاعة المحلية
الطبيغ آمنا .للمزيد من المعلومات ر
الخطية ويصبح الخروج ومتابعة النشاط
هذه الحالة
ر
ي
ومحطات التلفزيون ،وزيارة []urlأو االتصال بالرقم [.]####-###-###
ً
القاطني ضمن نطاق  2/1ميل من [ ]locationالذهاب إىل الداخل والبقاء يف الداخل نظرا لترسب
• تطلب دائرة اإلطفاء من جميع
ر
مواد خطيةَ .
ّ
ئ
وأطف مكيف الهواء ،وأحض حيواناتك األليفة إىل الداخل .سيودكم بالمزيد من
ابق يف الداخل ،أغلق نوافذ ميلك،
ر
ً
المعلومات الحقا]link[ .

القصية
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ر

ابق ف الداخلَ .
• ترسب مواد خطية .جميع من هم ضمن نطاق  /1ميل [ .]locationاذهب إىل الداخلَ .
ً
متابعا.
ابق
2
ر
ي
أمثلة لرسائل التوعية باألحوال الجوية

الرسائل الطويلة

• نحن [ ]Agencyنبلغ عن أمر إخالء إلزام لمنطقة [ً ]location
نظرا الحتمالية حدوث فيضان .اتخذ إجراءات الحماية التالية وغادر
ي
ً
فورا -1 :اجمع كافة أفراد العائلة أو أي أفراد آخرين -2 .اجمع كافة الحيوانات األليفة -3 .اجمع األغراض الضورية فقط -4 .تأكد من
ئ
أطف كل األجهزة واألنوار يف ميلك -6 .اقفل باب ميلك .طريق اإلخالء هوEvacuation [ :
إحضار األدوية الضورية معك-5 .
يرج متابعة محطة
 ]Routeتم فتح مركز إخالء يف [ .]Name and Location of Evacuation Centerللمزيد من المعلومات ر
اإلذاعة المحلية ومحطات التلفزيون ،وزيارة []urlأو االتصال بالرقم [.]####-###-###

• تتنبأ الخدمة الوطنية لألحوال الجوية بحدوث فيضان ف [ ]locationف غضون الـ 24ساعة القادمة .تنصح ر
المقيمي
الرسطة
ي
ي
رً
الذين يعيشون يف هذه المنطقة باالستعداد إلخالء محتمل يف أي وقت .تتوافر هنا معلومات عن كيفية اإلخالء .سيودكم الحقا بآخر
المستجدات.

الرسالة القصية

ر
ً
َ
• تحذير من فيضان يف منطقة [ ،]locationتجنب المنطقة .عد أدراجك وال تغرق .ابق متابعا آلخر المستجدات.
ّ
أمثلة لرسائل عن قناص نشط

رسالة طويلة

ً
ّ
• بالغ من [ ]Law Enforcement Agencyعن قناص نشط بالقرب من [ .]locationتجنب المنطقة .إذا كنت قريبا من
ً
[ ،]locationاذهب إىل الداخل ،ابق يف الداخل ،واتخذ إجراءات الحماية التالية -1 :اذهب فورا إىل الداخل وابق داخل ميلك-2 .
اجلب الحيوانات األليفة إىل الداخل فقط إذا كنت تستطيع فعل ذلك برسعة -3 .أغلق كافة النوافذ واألبواب -4 .اتصل بالرقم 911
ً
ً
فورا ،إذا كانت لديك حالة طوارئ حقيقية أو إذا سمعت أو رأيت أي نشاط مشبوه يف منطقتك أو قريبا منها .سيتم إبالغك عندما ال
يرج متابعة محطة اإلذاعة المحلية ومحطات التلفزيون ،وزيارة [ ]urlأو االتصال بالرقم
تعد سالمتك يف خطر .للمزيد من المعلومات ر
[.]####-###-###
ً
ً
ّ
• تنصح ر
الرسطة الجمهور اعتبارا من الساعة  11صباحا بتجنب منطقة [ .]insert locationيقوم أفراد األمن بالتعامل مع قناص
ّ
نشط .عل المتواجدين ف المنطقة البحث عن مالذ ووضع هواتفهم عل الصامت .إذا تصادمت مع القناص ،اركض ،ر ئ
اختت ،قاوم.
ي
ً
يرج الذهاب إىل [ ،]linkللحصول عل المزيد من المعلومات ،وابق مستعدا لتعليمات أخرى.
ر
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ّ
اختت أو قاومَ .
ً
قناص نشط بالقرب من [ .]locationتجنب المنطقة أو اركض أو ر ئ
متابعا آلخر المستجدات.
ابق
•

